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Értékelő- és fejlesztő kérdések 

az Adair-féle stratégiai vezetői kompetenciák és modell kapcsán 

 

Kérdések a vezetői kompetenciák értékelésére 

Értékelje magát egy 1-től 10-ig tartó skálán annak alapján, hogy véleménye szerint milyen szinten 

valósítja meg az Adair által meghatározott kompetenciákat az alábbi vezetői tevékenységeken keresztül 

(minél magasabb a pontszám, annál magasabb a megvalósítás szintje): 

Vezetői tevékenységek Pontszám 
(1-től 10-ig) 

1. Kialakított-e egy tiszta jövőképet a cége/szervezete számára?  

2. Hatékonyan kommunikálja-e ezt a jövőképet másoknak?  

3. Reális-e ez a jövőkép?  

4. Figyelembe veszi-e ez a jövőkép mások igényeit?  

5. Átalakította-e ezt a jövőképet egy, az egész szervezet számára érthető 
célrendszerré? 

 

6. Végiggondolta-e a cégét a jövőben potenciálisan érintő helyzeteket?  

7. Készített-e megfelelő terveket, felkészült-e ezen helyzetek kezelésére?  

8. Kialakított-e olyan megfelelő működési terveket, amelyek ezt a jövőképet 
megvalósíthatják? 

 

9. Bevont-e másokat ezen tervek kialakításába?  

10. Jó-e a munkahelyi légkör?  

11. Mennyire hatékonyan tudja megszervezni az erőforrásokat a maximális 
szervezeti értékteremtés érdekében? 

 

12. Mennyire tudja energizálni az embereket és mennyire tudja a munkamorált 
növelni? 

 

13. Kellően jó kapcsolata van-e a szervezet összes érintettjével?  

14. Van-e egy formális vezetői kiválasztási rendszer a cégénél?  

15. Van-e egy vezetőfejlesztési program a cégénél a jövő vezetőinek a 
kifejlesztésére? 

 

Összpontszám:  
 

A kérdőív kitöltését követően adja össze a pontjait (maximum 150 pontot lehet elérni), és gondolkozzon 

el az eredményen.   
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Értékelő- és fejlesztő kérdések a stratégiai vezetés kapcsán - Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudásközpont 

Amennyiben érdekli a kollégái véleménye is a saját viselkedéséről, úgy töltesse ki velük is a fenti kérdőívet, 

majd beszélje meg velük az eredményt. 

A kapott pontszámok alapján:  

 Mik az erősségei és mik a gyengeségei/fejlesztendő területei?   

 Milyen lehetőségei vannak a fejlődésre, és milyen veszélyekkel járhat a változás elodázása az 

alacsonyabb pontszámokra értékelt területeken?   

A válaszait rögzítse az alábbi „SWOT elemzés” táblázatban, majd töltse ki az “Akcióterv” táblázatot is. 

 

SWOT elemzés táblázat a vezetői kompetenciák terén  

A kérdőív eredményei alapján állítson össze magának egy SWOT térképet az erősségekről, a 

gyengeségekről (=fejlesztendő területekről), a fejlődési lehetőségekről és az azok kihasználásának hiánya 

esetén fellépő veszélyekről.  

Mik az én erősségeim stratégiai vezetőként? 
 
 
 
 
 

Mik a gyengeségeim, miben kell fejlődnöm? 
 
 
 
 
 

Milyen fejlődési lehetőségeim vannak?  
 
 
 
 

Milyen veszélyek léphetnek fel, ha nem 
fejlesztem a kompetenciáimat? 
 
 
 
 

 

Akcióterv  

A fenti SWOT elemzés alapján milyen akciótervet tud készíteni?  

Milyen kompetenciákat 
akarok fejleszteni? 

Hogyan fogom ezeket 
fejleszteni? 
(Formális/informális 
tanulás, coaching, stb.) 

Időkeret / határidő Várható eredmény /  
a tanulás hatása 
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Értékelő- és fejlesztő kérdések a stratégiai vezetés kapcsán - Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudásközpont 

Feljesztő kérdések az alábbi Adair-féle vezetői modellhez kapcsolódóan: 

 

1. A fenti háromszintes vezetői modell mely szintjén tevékenykedik az idő nagy részében? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Melyik szinten szeretne leginkább tevékenykedni, és hogyan tudná ezt a kívánságát megvalósítani 

a munkájában? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Milyen lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy fokozottabban stratégiaivá váljon az Ön által 

végzett vezetői munka? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Milyen szinten tevékenykednek az Ön alá beosztott munkatársak az idejük nagy részében?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Milyen lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy a szervezetben Ön alá beosztott munkatársak 

fokozottabban stratégiai munkát végezzenek a mindennapokban? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


